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Skolverket ger stöd till obehöriga lärare

   14 juni 2019

   Det kan uppfattas som kontroversiellt att Skolverket nu presenterar ett stöd till obehöriga lärare och förskol-
lärare, och verka som att vi undergräver skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. Men vi klarar inte 
av den stora lärarbristen utan de obehöriga lärarna, och då måste vi ge dem stöd, skriver Skolverkets general-
direktör Peter Fredriksson i en debattartikel i Dagens Nyheter.
   I det decentraliserade skolsystemet är det i grunden rektorer, kommuner och fristående skolor som har det 
yttersta ansvaret för att ge stöd till lärare, såväl behöriga som obehöriga. Men Skolinspektionens granskningar 
visar att obehöriga lärare långt ifrån alltid får det stöd och den introduktion som är så viktig för att de ska kunna 
utföra sitt arbete. En granskning visar att i mindre än hälften av de granskade skolorna fi ck obehöriga lärare 
fungerande stöd i det dagliga arbetet. Här fi nns uppenbarligen en brist som vi kan bidra till att minska.
   I dag (20190602) presenterar vi därför ett stöd till obehöriga lärare och förskollärare för att de ska ha elemen-
tär kunskap när de ställer sig i klassrum och i förskolor. Rektorer och ansvariga i kommuner och fristående sko-
lor är också en viktig målgrupp eftersom de ansvarar för att de obehöriga lärarna kan arbeta med stödet och får 
förutsättningar att göra sitt jobb. Stödet är tillgängligt för alla på Skolverkets webb och är uppdelat i två spår, 
ett som vänder sig till lärare i skolan och ett som vänder sig till personal i förskolan. Det tar upp sådant som alla 
med ansvar för barns och elevers lärande och utveckling måste ha kunskap om. Det erbjuder också möjligheter 
till fördjupning inom varje område.
   Vi inser att det kan uppfattas som kontroversiellt att vi som statlig myndighet tar fram ett stöd till obehöriga 
lärare och förskollärare. Vi har ställt oss frågan om det kan uppfattas som att staten accepterar att skolor använ-
der obehöriga lärare och om det kan undergräva skollagens krav på lärarlegitimation och behörighet. I andra 
vågskålen ligger rätten till en bra utbildning för alla barn och elever. Det senare väger tveklöst tyngre. Vi måste 
rätta oss efter terrängen och inte en önskad karta. De hundratusentals elever och barn som går i förskola och 
skola i dag och många år framöver, kan inte vänta på att lärarbristen blir löst. De obehöriga lärarna behövs. 
Utan dem skulle det, med dagens lärarbrist, gapa tomt i katedern i många klassrum. Med vårt stöd ökar möjlig-
heten att obehöriga kan lyckas med sitt viktiga uppdrag.
   (Dagens Nyheter)

   Läs hela debattartikeln här: 
   https://www.dn.se/debatt/nytt-stod-ska-ge-obehoriga-larare-battre-forutsattningar/

   - Att det råder en enorm brist på utbildade pedagoger i förskolan är verkligen ingen nyhet. 
Inte heller att kommuner runt om i landet använder en närmast obegränsad fantasi för att dölja 
de problem som åratal av misskötsel har skapat i både de egna kommunala förskolorna och i de
fristående förskolorna. På sistone har vi sett att kommun efter kommun skapar begrepp som 
outbildad förskollärare, förskollärare med kommunal behörighet eller förskoleassistenter, allt 

för att slippa att lösa det verkliga personalproblemet. Dessutom bygger man enorma barnfabriker där hundratals
barn ska tvingas tillbringa sina dagar, med alldeles för få utbildade pedagoger. Även om det kan tyckas vara bra
att Skolverket tar fram ett stödmaterial till obehöriga förskollärare, så löser det inte problemet att det fi nns all-
deles för få utbildade pedagoger. Att angripa symtom är aldrig hållbart i längden. Det talas om inrättande av en 
förskolekommission. Situationen är snart så kritisk att det snarare kommer att behövas en haverikommission för 
att rädda den svenska förskolan, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Norrköping hemlighåller uppgifter om fristående förskolor

...och nu gör Norrköpings kommun en pudel

Kan du din nya läroplan? FSO ger svaren i ny kurs!

   När SVT begärde ut granskningsrapporter om fristående förskolor, så valde Norrköpings kommun att stryka 
bort stora delar av innehållet.
   - Väldigt avgörande uppgifter hemlighålls när föräldrar söker fristående förskolor till sina barn, säger Nils 
Funcke, expert på offentlighet och yttrandefrihet.
   Nils Funcke tycker att kommunen maskat lite väl mycket och att strykningar begränsar föräldrars möjlighet 
att få en oberoende bedömning av förskolors kvalitet.
   - Det är naturligtvis väldigt avgörande innan man ens ansöker om att få sitt barn placerat på en förskola att 
man får ta del av deras pedagogiska program och hur stora barngrupper förskolan har. Även få veta hur perso-
naltätheten ser ut, säger Nils Funcke.
   På Gotland och i Linköping kan föräldrar till och med gå in på regionens respektive kommunens hemsida för 
att jämföra storlek på skolan och även kontrollera utbildningsnivån på personalen. 
   Men på Norrköpings kommuns hemsida listar man bara förskolorna med namn.
   Norrköpings kommun anser att det råder sekretess kring uppgifterna på grund av affärsmässiga och personliga 
förhållanden på de fristående förskolorna. 
   Ansvariga ställer inte upp framför kameran på intervju utan svarar via mejl.
   Hur tänker ni att föräldrar ska kunna göra sig en bild av en förskola om stora delar av en rapport är maskad?
   “Detta är inte en aspekt vi kan ta hänsyn till när vi gör en sekretessbedömning. Vid en sekretessprövning ska 
myndigheten ta hänsyn till vem sekretessbestämmelsen avser att skydda, innehållet i materialet och vem som 
begär ut materialet.”, skriver Monica Harlin stabschef på utbildningskontoret.
   Att offentliggöra antalet barn på förskolorna anses av kommunen utgöra en företagshemlig risk för ägarna, 
men inte för alla förskolorna. Uppgifter som var offentliga förra året har plötsligt blivit hemliga. Ibland får man 
reda på personalkompetensen hos vissa förskolor, men inte hos andra.
   - Det tyder på att det inte är konsekvent gjort. Det här är inget en myndighet får ta lätt på. Det är faktiskt en 
grundlagsfäst rättighet vi har. Det ska vara genomtänkt och precist gjort. Det duger inte att komma till en för-
skola och ställa frågor om verksamheten, och då få svaret att det kan inte vi säga på grund av affärshemligheter. 
Det blir fullständigt absurt att föra det resonemanget, säger Nils Funcke.
   (SVT Nyheter Öst)

   Efter att SVT avslöjat att utbildningskontoret i Norrköping hemlighåller uppgifter om verksamheten i 
fristående förskolor så har kritiken varit massiv, inte minst från politiken. Nu väljer kommunen att göra en 
kovändning.
   - När vi fi ck veta det här så bad vi kommundirektören att göra en extra prövning och den landade i att det här 
var fel, och har man gjort fel så ska man rätta till det och det har vi gjort nu. I just det här fallet är det extra pin-
samt eftersom vi gått i bräschen för att kräva ökad öppenhet och offentlighet när det gäller de fristående försko-
lorna, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).
   (SVT Nyheter Öst)

   Från den 1 juli 2019 gäller Läroplanen för förskolan 2018. Vad skiljer den reviderade läroplanen från den som 
gällde innan? Hur ska vi tänka i vårt arbetslag för att arbeta med de nya målen? Måste vi göra om hur vi gjort 
tidigare?
   Våra uppskattade föreläsare Camilla Lindgren och Tuula Torro från förskolan Verbala Stigar ger dig och ditt 
arbetslag en grundlig genomgång av förändringarna i den nya läroplanen och hur vi kan tänka kring dem i vårt 
arbete med barnen och i arbetslaget.
   För mer information och anmälan, gå till FSO:s hemsida:
   https://www.fso.se/Kurs-omrevideradLaroplan18.html



Stor brist på barnskötare 
– men platser på utbildningar står tomma

“Visa er vilja att skapa en likvärdig förskola”

   För bara några år sen ville Skellefteå kommun avskeda barnskötare. Nu skriker branschen efter folk – men 
vuxenutbildningens platser står tomma.
   Det var närmare 30 sökande till barnskötarutbildning för vuxna i Skellefteå, men 16 antagna halverades till en 
klass med totalt åtta elever.
   - Vi har problem med avhopp, säger Jenni Andersson, en av rektorerna vid vuxenutbildningen.
   När rektorn själv gick barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet på 90-talet fanns det sju parallella klasser, 
framöver fi nns det en klass per årskurs. Inom vuxenutbildningen fi nns just nu två grupper som läser till barn-
skötare och två ytterligare grupper som läser barnskötare i kombination med språkstudier.
   Men bara för tio år sen såg verkligheten helt annorlunda ut. Då ville kommunen avskeda 40 barnskötare och 
elevassistenter och satsa på mer utbildade förskollärare. Nu är det brist på både förskollärare och barnskötare 
över hela landet.
   - Tiderna förändras. För några år sen gick vi också ut och lovade alla som utbildade sig till förskollärare fast 
anställning också, påminner kommunalrådet Maria Marklund (S) som då var barn- och grundskolenämndens 
ordförande.
   (SVT Nyheter Västerbotten)

   Vi kämpar i en verksamhet som i snabb takt dräneras på utbildad personal och legitimerade förskollärare. Det 
är dags att medge att HÖK18 är ett riktigt uselt, intetsägande avtal och ett slag i luften, skriver företrädare för 
Förskoleupproret i en debattartikel i Dagens Samhälle.
   Förskolan är sedan 2011 en egen skolform, med en egen läroplan sedan 1998, där grunden läggs för det livs-
långa lärandet. Läroplanen blir allt svårare att leva upp till när det ser ut som det gör ute i kommunerna.
   Trots larmrapporter från personal i förskola och skola om brister i arbetsmiljön, vittnesmål att verksamheterna 
inte längre håller vad de lovar så fortsätter kommuner i Sverige att spara på sina förskolor och skolor. Besparin-
gar som sker med personal och barn som insats!
   Resurserna minskas men kraven och förväntningarna på kvaliteten består eller ökar. Det är en ekvation som 
inte går ihop. Nedskärningarna skär djupa sår i en utbildningsform som redan håller på att förblöda och där 
varje lampa blinkar rött. Bristerna i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ökar och varje dag ser vi kom-
petenta medarbetare bli sjukskrivna eller lämna yrket.
   Vi kämpar i en verksamhet som i snabb takt dräneras på utbildad personal och legitimerade förskollärare. Vi 
släcker bränder och försöker ligga steget före så att inget allvarligt ska hända. Samvetsstressen är ett faktum. 
   Vad vi behöver är en rejäl pengasäck för att ro iland detta.
   Det är dags att visa på vilja till förändring och förbättring, så att sjuk personal kan bli frisk och börja arbeta 
igen. Vi måste lyckas med att locka tillbaka kollegor som fl ytt yrket. Det måste ske krafttag ute på förskolor och 
skolor kring arbetsmiljön!
   Det är dags att medge att HÖK18 är ett riktigt uselt, intetsägande avtal och ett slag i luften. Känslan av avtals-
brott växer sig allt starkare.
   Det är dags att erkänna att varje gång en av våra kollegor blir långtidssjukskrivna är det ett bevis på misslyck-
ande att följa de lagar och avtal som fi nns för att just förhindra detta.
   Det är dags att vi höjer blicken och ser bortom politikens snäva korridorer, partipolitiska program och pres-
tige.
   Det är dags att vi förskollärare, lärare och barnskötare får möjlighet att utföra vårt uppdrag utan att riskera att 
sätta vår hälsa på spel. Att vårt uppdrag som lärare är det som prioriteras och att kringuppgifter sorteras bort.
   Det är dags att vi alla tar ett samlat och gemensamt grepp kring förskola, skola och fritidshem.
   Det är dags att politiker och professionen i verksamheten samarbetar.
   Förskoleupproret kommer fortsätta mot sitt mål: en blocköverskridande rikstäckande överenskommelse för 
en likvärdig och hållbar förskola. Lyssna på oss för vi lovar, vi kommer tillbaka, tillsammans, i solidaritet, allt 
starkare. Förskoleupproret ger inte upp. Aldrig!
   Anki Jansson, Katrin Nörthen, Diana Hall, Monica Lindström, Annette Nord, Annica Järking, samtliga i
ledningsgruppen i Förskoleupproret.



Nästa FSO-Nytt kommer den 28 juni!

Därför vill FSO att tillsynen
fl yttas till Skolinspektionen

290 kommuner = 290 egna tolkningar av lagar och regler

Eftersom vi konstant är försenade i denna
fråga brukar förskolan efterfråga beloppet,

och vi för en diskussion kring detta.
Kommunal tjänsteman som tycks föredra att förskolorna

inte får besked i tid framför att kommunen ändrar sina rutiner
så att man följer lagen.

Inte fattat än, nytt fattas när 
lönerna är klara och betalas ut 
retroaktivt.
Dalakommun som i maj förklarar att bidra-   
gen inte är klara. Beslutet ska, som alla vet,  
      vara fattat  senast 31/12 - året före.

Om kommunen har placering på 
en fristående förskola så får de ett 
separat beslut om det.
Småländsk kommuntjänsteman som tycker att  
   barn i den kommunala kön är viktigare än
              att följa lagen som gäller alla..

Sent på grund av budgetan-
passning och vakant tjänst.
Ännu en kommunal tjänsteman som låter 
förskolorna lida av personalproblem i 
  kommunen när man förklarar varför
           bidragsbeslut är sena.

Barn- och utbildningsförvaltningen
har valt att inte svara på enkäten då 
svaren är tillgängliga för FSO via de 
fristående förskolor som finns i kom-
munen och är anslutna till FSO.
   Skånsk kommun vill inte svara på FSO:s
               kommunundersökning.


